
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1993-1994

23567 Wijziging van de Ziekenfondswet en de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter
vergroting van de mogelijkheden tot het
aanbieden en nemen van een vrijwillig eigen
risico in de sociale ziektekostenverzekering
(Wet vrijwillig eigen risico sociale
ziektekostenverzekering)

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ALGEMEEN

1. Aanleiding tot het voorstel van wet

In opdracht van het toenmalige kabinet heeft de Commissie Structuur
en Financiering Gezondheidszorg - de zogenoemde Commissie Dekker -
in 1987 in het rapport «Bereidheid tot Verandering» geadviseerd omtrent
de structuur en financiering van de gezondheidszorg. Naar aanleiding van
dat rapport heeft hettoenmalige kabinet in 1988 in de nota «Verandering
verzekerd» (kamerstukken II, 1987-88, 19 945, nr. 28) zijn voornemens
bekend gemaakt met betrekking tot een wijziging van het stelsel van
ziektekostenverzekering. Om ook op de langere termijn ten behoeve van
de gezondheid van de Nederlandse bevolking een kwalitatief
hoogwaardig en een voor iedereen toegankelijk stelsel van zorg te
garanderen, werd de invoering voorgesteld van een basisverzekering voor
iedereen, die zou dienen te worden uitgevoerd in een stelsel dat meer
marktgericht is dan het huidige. Hiertoe dienden de bestaande schotten in
de financieringsstructuur te worden weggenomen, waardoor substitutie
en daarmee doelmatigheid in de zorgverlening zou worden bevorderd.
Deze doelstelling beoogde, tezamen met het introduceren van markt–
elementen in de gezondheidszorg, in die sector een betere kosten–
beheersing te doen ontstaan. Tevens diende door middel van de invoering
van een uniforme premiestructuur een einde te worden gemaakt aan de in
het kader van de ziektekostenverzekering bestaande ongelijke lasten–
verdeling.

Het kabinet stelde zich ten doel vorengeschetste beleidsdoeleinden
stapsgewijs te bereiken.

De eerste fase van de invoering van het beoogde nieuwe stelsel van
ziektekostenverzekering is in 1988 gerealiseerd. Met de wet van 15
december 1988 (Stb. 610) zijn per 1 januari 1989 de Ziekenfondswet (ZFW)
en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gewijzigd. Het
betreft in hoofdzaak de volgende maatregelen:

- invoering van een gedeeltelijk nominale premie in de ziekenfonds–
verzekering;
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- uitbreiding van de aanspraken ingevolge de AWBZ met onderdelen
van de sector psychiatrie en met hulpmiddelen;

- wijziging van de uitvoeringsstructuur van de AWBZ (afschaffen dan
wel niet instellen van verplichte verbindingskantoren voor de psychia–
trische ziekenhuizen en andere nieuwe AWBZ-verstrekkingen);

- invoering van inkomstenbudgettering voor de ziekenfondsen;
- experimenten met normuitkeringen in de AWBZ.

Zoals blijkt uit de regeringsverklaring ter zake van de volksgezondheid
en de notitie inzake de stelselwijziging zorgsector die als bijlage bij de
nota «Werken aan zorgvernieuwing» aan de Tweede Kamer der Staten–
Generaal werd voorgelegd (kamerstukken II, 1989-90, 21 545, nrs. 1 en 2)
heeft het kabinet voormelde doelstellingen op hoofdlijnen overgenomen,
met de kanttekening dat de introductie van marktelementen niet dient te
leiden tot het ontstaan van volledig vrije mededinging in de gezond–
heidszorg met alle uitwassen die daarmee in de meest extreme vorm
zouden kunnen zijn verbonden. Wel wordt beoogd door het versterken
van prikkels tot marktgericht gedrag en het vergroten van vrijheden en
keuzemogelijkheden de thans bestaande inflexibiliteit in de gezond–
heidszorg weg te nemen.

Gestreefd wordt naar de invoering van een moderne zorgverzekering
voor iedereen. Deze zorgverzekering is een verzekering van rechtswege,
die onderdeel uitmaakt van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid.
De noodzakelijke flexibiliteit zal worden gerealiseerd door in het kader van
de sociale ziektekostenverzekering binnen de door de wet gestelde
grenzen aan zowel de verzekerden als de zorgverzekeraars ruime
keuzemogelijkheden te bieden.

Met de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase van 20
november 1991 is de volgende stap in de gefaseerde invoering gereali–
seerd. Met ingang van 1 januari 1992 zijn de AWBZ en de ZFW wederom
gewijzigd.

De belangrijkste elementen van die wetswijziging betreffen:
- invoering restitutiesysteem in de AWBZ;
- invoering van een in functionele termen gesteld zorgpakket in de

AWBZ;
- uitbreiding AWBZ-verstrekkingenpakket;
- overeenkomsten tussen verzekerden en ziekenfondsen, ziektekosten–

verzekeraars of uitvoerende organen in de AWBZ;
- vrijheid van aansluiting voor verzekerden in de AWBZ en de ZFW;
- invoering nominale premie AWBZ;
- invoering vrijwillig algemeen en specifiek eigen risico in de AWBZ.

In de politieke en maatschappelijke discussie over de stelselwijziging is,
onder meer op grond van de financieel-economische situatie waarin ons
land verkeert, geleidelijk aan een grotere nadruk komen te liggen op de
eigen financiële betrokkenheid van de verzekerden.

ïn de brief van 5 juni 1992 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal (kamerstukken II, 1991-92, 22 393, nr. 20, blz. 2) consta–
teert het kabinet dat de beoogde gunstige effecten van de regelgeving niet
optreden zonder nadere actie. Zo worden, ondanks wetsaanpassingen die
dat sedert 1 januari 1992 mogelijk maken, door zorgverzekeraars nog
weinig pogingen ondernomen verzekerden in de AWBZte confronteren
met kosten-baten afwegingen. Materieel worden in de AWBZ niet of
nauwelijks eigen risico's aangeboden terwijl zulks in de ZFW formeel nog
niet is toegestaan. Het kabinet is de opvatting toegedaan dat aanvullende
inspanningen op hetterrein van de eigen betalingen en de doelmatigheid
in de zorgsector noodzakelijk zijn. Een forser deel van de zorgkosten moet
neerslaan in directe eigen betalingen van burgers.
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Een en ander is uitgewerkt in de op 15 juni 1992 aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden nota «Modernisering
zorgsector, weloverwogen verder» (kamerstukken II, 1991-92, 22 393, nr.
23), verder aan te duiden als de nota «Weloverwogen verder». In die nota
handhaaft het kabinet zijn eerder ingenomen standpunt dat in de eindfase
van de stelselherziening 82 procent van het totaal van de zorgkosten
inkomensafhankelijk (procentueel) gefinancierd dient te worden. De
resterende 18 procent van het totaal van de zorgkosten dienen
niet-inkomens gerelateerd (nominaal) te worden gefinancierd.

Onder het nominaal gefinancierde deel van hettotaal van de zorgkosten
vallen de betalingen ter zake van:

- niet verzekerde zorgvormen;
- nominale premie in het kader van aanvullende verzekeringen;
- nominale premie in het kader van de basisverzekering;
- alle eigen betalingen in de vorm van eigen risico of eigen bijdragen in

het kader van een aanvullende verzekering;
- alle eigen betalingen in de vorm van eigen risico of eigen bijdragen in

het kader van de basisverzekering.
In de laatstvoormelde nota kondigt het kabinet aan dat de mogelijk–

heden van versnelde groei naar de door hem gewenste verhouding 82/18
tussen het procentuele - en het nominale deel van de financiering van de
zorgkosten zullen worden onderzocht en worden ingevoerd in de mate
waarin zij kunnen worden ingepast in het algemene koopkrachtbeeld.

Het kabinet heeft een scala van activiteiten ingang gezet dat moet leiden
tot een doelmatiger, kostenbewust en gepast gebruik van zorg. Daartoe
worden naast maatregelen in de sfeer van eigen betalingen van de
verzekerden ook maatregelen ontwikkeld in het kader van het aanbod en
de financiering van de zorg.

Met betrekking tot het aanbod wijst het kabinet op de voorstellen tot
modernisering van de verpleging en verzorging en de geestelijke
gezondheidszorg, die zijn neergelegd in het bij koninklijke boodschap van
6 november 1992 ingediende voorstel van wet houdende wettelijke
regeling van aanspraak op zorg in de Algemene Wet Bijzondere Ziekte–
kosten en wijziging van enige andere wetten (kamerstukken II, 1992-1993,
22 904), en op de in het kader van dat voorstel van wet besproken
rapporten «Kiezen en delen» van de Commissie Keuzen in de zorg, de
commissie Dunning, en het rapport «Medisch handelen op een
tweesprong» van de Gezondheidsraad. Ook de ontwikkelingen met
betrekking tot de herziening van de tariefstructuur waarover is geadvi–
seerd in het rapport «Op zoek naar een passende prijs» van de Commissie
prijsvorming in de Zorgsector, de commissie De Beer, passen in dat kader.
Het kabinet is voornemens over dat laatste rapport binnenkort een
discussiestuk uit te brengen.

Verder is het op 17 november 1992 door het kabinet en de Vereniging
van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) en het Kontaktorgaan Landelijke
Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) ondertekende
«Memorandum inzake uitkomsten van overleg kabinetsdelegatie -
verzekeraars» van betekenis (kamerstukken II, 1992-1993, 22 393, nr. 43).

In dat memorandum wordt aangegeven dat het kabinet, de VNZ en het
KLOZ overleg hebben gevoerd over kostenbeheersing in de gezond–
heidszorg en over knelpunten in het proces van modernisering van de
zorgsector en de mogelijke oplossingen daarvoor. Het overleg heeft
geresulteerd in het formuleren van uitgangspunten en beleidsintenties. In
het kader van dit voorstel van wet zijn daarvan de volgende van belang:

- De ontwikkelingen binnen de zorgsector confronteren alle betrokken
partijen met een serieus vraagstuk van een beheerste ontwikkeling van de
kosten van gezondheidszorg, op zowel de korte als de lange termijn.
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- Kabinet, VNZ en KLOZ zijn het er over eens dat een beheerste
ontwikkeling van de kosten van gezondheidszorg ook een verantwoorde–
lijkheid is van verzekeraars, aanbieders en consumenten en niet alleen
van de overheid. Verzekeraars zullen dan ook vanuit hun gedeelde
verantwoordelijkheid, binnen de hen daarvoor geboden en nog te bieden
mogelijkheden, een actief beleid voeren gericht op een beheerste
kostenontwikkeling in de gezondheidszorg. Voor de korte termijn betekent
dat, in het bijzonderten aanzien van de kostenontwikkeling op het gebied
van specialistische hulp, ziekenhuisverpleging, hulpmiddelen en genees–
middelen, binnen het huidige wettelijke kader door alle betrokkenen
belangrijke inspanningen zullen worden gedaan. Vanuit de gedeelde
verantwoordelijkheid voor een beheerste kostenontwikkeling zijn
verzekeraars bereid om de hen ter beschikking staande instrumenten
daartoe in te zetten. Voor de langere termijn zullen kabinet en verzeke–
raars streven naar de ontwikksling van een zodanige (wettelijke) structuur
dat daarbinnen optimale voorwaarden zijn geschapen voor alle betrokken
partijen om op actieve wijze bij te dragen aan een beheerste ontwikkeling
van de kosten van gezondheidszorg. Daarvan makeri behalve een bij de
verschillende zorgvormen passende beheersingsstructuur ook maatre–
gelen op het terrein van contractering en beloning van aanbieders van
zorg en op het terrein van de verzekeringsaanspraken en de eigen
betalingen van verzekerden, waaronder het bevorderen van het eigen
risico, deel uit. Wat betreft het onderdeel eigen risico's streven overheid,
VNZ en KLOZ er naar dat per 1-1-1994 voor alle verzekerden een keuze–
vrijheid zal ontstaan ten aanzien van het nemen van een eigen risico in de
verzekeringen. Het kabinet heeft toegezegd de voorbereiding van de
daartoe benodigde wetgeving met voortvarendheid ter hand te nemen.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, gelet op hetgeen in het
voormelde memorandum met betrekking tot eigen risico's is gesteld, in de
motie van de leden Kamp en Dees (kamerstukken II, 1992-1993, 22 808, nr.
8) de regering uitgenodigd een voorstel van wet voorte bereiden dat de
invoering van een eigen risico in de Ziekenfondswet mogelijk maakt.

Bij brief van 8 juni 1993 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal (kamerstukken II, 1992-1993, 22 393, nr. 54) heeft het
kabinet, daarin gesteund door het advies van de Toetsingscommissie
Budgettering Verzekeraars, de Commissie Bruins Slot, nogmaals
aangegeven dat modernisering in de zorgsector onontkoombaar is.
Zonder de voorgenomen modernisering zullen verstarring, onbuig–
zaamheid door regels, ondoelmatigheid en een gebrekkige kosten–
beheersing kenmerken blijven van het stelsel van ziektekostenverzekering.
In de brief is aangeven dat in de daaropvolgende maanden een serieuze
verkenning plaats zal vinden van de elementen van de invoerings–
strategie. Die verkenning spitst zich met name toe op de discussie over de
zogenaamde «drager» voor een basisverzekering en een vereenvoudigde
vormgeving van de verevening. Het kabinet heeft daarbij niet uitgesloten
dat een alternatief voor de AWBZ als «drager» voor een moderne
zorgverzekering blijkens het nader onderzoek tot de mogelijkheden zal
behoren.

Onderdeel van die verkenning is ook de aftasting door het kabinet bij de
Europese Commissie van de mogelijkheden tot verwezenlijking van het
einddoel door middel van het op elkaar afstemmen van de ziekenfonds–
verzekering en de particuliere ziektekostenverzekeringen door het parallel
aanpassen van de ziekenfondswet en het stellen van wettelijke regels met
betrekking tot particuliere ziektekostenverzekeringen. Via dit groeimodel
zou een voor alle Nederlanders gelijk verzekerd pakket ontstaan tegen
dezelfde condities, vooralsnog vorm gegeven binnen verschillende
verzekeringssystemen. Zo'n model moet leiden tot één voor alle Neder–
landse burgers geldende Wet op de zorgverzekering waarbij het onder–
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scheid tussen ziekenfondsverzekering en particuliere verzekering
verdwijnt. Ondergetekenden komen hier bij de behandeling van de
internationale aspecten nog op terug.

Belangrijke invalshoek bij de beoordeling van de instrumenten om te
komen tot modernisering is gelegen in de eis dat deze instrumenten een
verantwoorde bedrijfsvoering door betrokkenen mogelijk moeten maken.
Voor het kabinet, zo is in die brief aangegeven, is het wezenlijk de
hoofdlijn van de modernisering vast te houden. Kernthema's daarbij zijn,
meer doelmatigheid, versobering in het geheel van aanspraken voor aïle
burgers, een eerlijke verdeling van de kosten van de gezondheidszorg en
een scherpere toedeling van verantwoordelijkheden naar partners en
overheid.

1 Alle ontvangen adviezen zijn ter inzage
gelegd bij de afdeling Parlementaire
Documentatie.

Het kabinet blijft koersen naar het einddoel, de wegen waarlangs het
einddoel moet worden bereikt, staan nog niet vast.

Daarnaast blijft het kabinet doorgaan met het inkleuren van het hiervoor
bedoelde palet aan instrumenten, dat moet leiden tot een doelmatiger,
kostenbewust en gepast gebruik van zorg. Dat palet bestaat uit instru–
menten als het overeenkomstenstelsel, contracteervrijheid, maximum–
tarieven alsmede de gewijzigde toepassing van de Wet tarieven gezond–
heidszorg, een gemoderniseerd planning– en bouwbeleid, budgettering
van zorgverzekeraars, een functiegerichte omschrijving van de
verzekeringsaanspraken, vrijheid van vaststelling van de nominale premie
en het aanbieden aan verzekerden van een algemeen eigen risico en
specifieke eigen risico's. Het samenstel van die instrumenten biedt de
zorgverzekeraars voldoende vrijheid voor een eigen bedrijfsvoering aan
de ene kant en een voldoende aantal stimulansen aan de andere kant om
een doelmatiger en kostenbewust handelen na te streven.

Maatregelen in de sfeer van eigen betalingen van de verzekerden,
waaraan dit voorstel van wet beoogt verdere invulling te geven, kunnen
los van de te kiezen hoofdweg naar het einddoel verder worden
ontwikkeld, althans zolang de effecten van die maatregelen niet in strijd
met het einddoel zijn.

2. Adviesprocedure

In het kader van de in de nota «Weloverwogen verder» neergelegde
beleidsuitgangspunten is bij brief van 3 september 1992 aan zowel de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid als aan de Ziekenfondsraad
gevraagd advies uit te brengen over een aantal thema's op het terrein van
eigen betalingen door verzekerden in het stelsel van ziektekostenverzeke–
ringen.

Op grond van de overweging dat door de verzekeringsinstellingen nog
geen gebruik werd gemaakt van de sedert 1 januari 1992 in de AWBZ
opgenomen mogelijkheid voor de verzekeringsinstellingen om een eigen
risico aan te bieden aan bij hen ingeschreven verzekerden, stelde het
kabinet daarbij in het bijzonder de vraag aan de orde of het uit oogpunt
van versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerden
gewenst zou zijn om de verzekeringsinstellingen tot het aanbieden van
een eigen risico te verplichten.

Naast deze algemene vraagstelling is aan de Ziekenfondsraad ook
uitdrukkelijk de vraag voorgelegd of een eigen risico kon worden
ingevoerd in een natura-systeem.

Advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid1

Op 10 december 1992 heeft de Nationale Raad voor de Volksgezondheid
zijn advies over eigen betalingen en kostenbeheersende maatregelen 1993
vastgesteld (NRV publikatie 28/'92).
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De Nationale Raad geeft aan zijn advies op de volgende aspecten te
hebben gericht:

- de toegankelijkheid van de zorg;
- de kwaliteit van de zorg;
- de keuzen in de zorg.

De Nationale Raad wijst er daarbij op dat de noodzaak tot keuzen in de
zorg niet zal worden voorkomen louter door het bevorderen van gepast
gebruik, hoe wenselijk dat laatste ook is. Premieverhogingen, meer eigen
betalingen dan wel beperking van de aanspraken blijven daarom reële
opties in het keuzebeleid.

Geconstateerd wordt dat eigen bijdragen en eigen risico's onderdeel
uitmaken van het sociale ziektekostenstelsel in verschillende Europese
landen. Gewezen wordt verder op het rapport van de Vereniging voor
Volksgezondheid en Wetenschap ten aanzien van het effect van eigen
betalingen op de volksgezondheid. Uit internationaal onderzoek blijkt dat
eigen betalingen de vraag naar voorzieningen drukken. Dat gebeurt echter
ook bij ernstige klachten. Eigen betalingen hebben in het algemeen echter
geen nadelige invloed op de gezondheid, behalve bij lagere inkomens–
groepen.

De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap komt ook voor
Nederland tot die conclusie.

De Nationale Raad trekt uit het voorgaande de conclusie dat invoering
van meer eigen betalingen wetenschappelijk gezien niet negatief behoeft
te worden beoordeeld. Daarbij zou er wel een maximum moeten worden
gesteld aan het bedrag dat verzekerden via de basisverzekering aan eigen
risico's en eigen bijdragen verschuldigd zijn. De Nationale Raad beveelt
daarbij aan het maximum per polis te leggen en niet per persoon. De
invoering van een maximum betekent verder dat de hoogte van de
verschillende eigen bijdragen niet afhankelijk van het inkomen behoeftte
zijn en dat afwenteling op de Algemene Bijstandswet voorkomen dan wel
beperkt kan worden. De leden van de vakbeweging tekenen daarbij aan
dat zij voorstander zijn van een inkomensafhankelijk maximum. De
Nationale Raad beveelt aan de verzekeringsinstellingen te belasten met de
maximeringsregeling. Fiscale oplossingen voor dit vraagstuk bieden naar
het oordeel van de Nationale Raad geen voordelen, terwijl ze een extra
complicatie inhouden voor de belastingheffing. Het belasten van de
verzekeringsinstellingen met de uitvoering lijkt de Nationale Raad zeker
aangewezen indien er gekozen zou worden voor een inkomensafhankelijk
maximum.

De Nationale Raad acht het gewenst dat de doelstellingen die worden
nagestreefd met de onderscheiden eigen betalingen ook duidelijk worden
gemaakt. Daarbij ziet de Nationale Raad drie doelstellingen, namelijk: de
bevordering van eigen verantwoordelijkheid en kostenbewustzijn, de
beperking van de verstrekking op grond van besparingen op normale
uitgaven en de bevordering van een gepast gebruik van voorzieningen. De
Nationale Raad vindt dat invoering van een eigen risico aan de voet de
voorkeur verdient. Dit ten einde de beoogde lastenverschuiving over de
gehele bevolking uit te smeren. Daarbij komt dat concentratie op één
maatregel betekent dat de gevolgen voor de individuele lastendruk beter
overzien kunnen worden. Daarbij is de Nationale Raad voorstander van
een verplicht eigen risico, ten einde de problematiek van autoselectie te
ondervangen. In de ogen van de Nationale Raad zal de overheid daarbij
de omvang van het eigen risico moeten bepalen alsmede de
zorgaanspraken die daarbij betrokken zijn. De Nationale Raad beveelt aan
om verstrekkingen waarbij vast staat dat keuzes niet aan de orde zijn,
buiten het systeem te houden.
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De Nationale Raad acht eigen bijdragen op grond van het besparings–
motief gerechtvaardigd. Naar het oordeel van de Nationale Raad moet
dan de bijdrage echter wel beperkt blijven tot dat wat «bespaard» wordt.

De Nationale Raad merkt op dat een eigen risico een generaal middel is
om gepast gebruik te bevorderen. Alleen daar kan een eigen bijdrage
echter sturend zijn indien er sprake is van een reële keuze. De Nationale
Raad acht er dan ook veel voor te zeggen om de eigen bijdrage zo in te
richten dat alleen bij niet gepast gebruik een bijdrage verschuldigd is,
bijvoorbeeld als bij het geneesmiddelenvergoeding systeem (GVS).

De Nationale Raad geeft in overweging om een systeem van eigen
bijdragen zodanig te regelen dat verzekeringsinstellingen binnen een
aantal randvoorwaarden (wettelijke grondslag, limitering en toezicht) zelf
over mogelijkheden beschikken om het systeem naar eigen inzicht in te
richten.

De Nationale Raad geeft aan zich niet uit te spreken over uitvoerings–
modaliteiten van het eigen risico doch dat over te laten aan de Zieken–
fondsraad.

Advies van de Ziekenfondsraad

Op 17 december 1992 heeft de Ziekenfondsraad het gevraagde advies
uitgebracht (uitgave van de Ziekenfondsraad 1992, nr. 569).

De raad wijst een vergroting in de wettelijke ziektekostenverzekeringen
van de eigen verantwoordelijkheid van verzekerden door middel van
verplichte eigen betalingen niet zonder meer af. Binnen de raad leeft
duidelijk het besef dat beheersing van de kosten van gezondheidszorg
slechts kan worden bereikt indien alle participanten daaraan hun bijdrage
leveren. De bijdrage van verzekerden hieraan kan onder meer gestalte
krijgen door eigen betalingen.

Een meerderheid van de Ziekenfondsraad kiest in dat advies voor een
vergroting van de eigen betalingen door invoering van een verplicht eigen
risico, eventueel in de vorm van verplichte eigen bijdragen, op een sociaal
aanvaardbaar niveau. Door het verplichte karakter van dergelijke
betalingen wordt naar de mening van dit deel van de raad de in de
wettelijke verzekeringen verankerde solidariteit nog het beste gehand–
haafd. Daarbij zou in eerste instantie moeten worden gedacht aan de
zorgvormen die rechtstreeks voor verzekerden toegankelijk zijn en waarbij
verzekerden een zekere invloed hebben op het al dan niet inroepen van
die zorgvormen.

Deze meerderheid van de Ziekenfondsraad is van opvatting dat -
ongeacht de wijze waarop het kabinet zijn voornemen de verantwoorde–
lijkheid van verzekerden te vergroten realiseert - er geen noodzaak meer
aanwezig is thans bestaande eigen bijdragen die slechts leiden tot
financieringsverschuivingen, te handhaven.

Naast het niet ten laste van de verzekering komen van bepaalde
onderdelen van de zorg die niet zijn opgenomen in het pakket van de
wettelijke ziektekostenverzekeringen (bijvoorbeeld de zgn. drogisterij–
artikelen), wijst de raad erop dat ook rekening moet worden gehouden
met eigen bijdragen die zijn gebaseerd op het besparingsmotief (bijvoor–
beeld de Eigen-bijdrageregeling AWBZ) of op eigen betalingen als
sturingsinstrument naar goedkopere vormen van zorg (bijvoorbeeld de
maximering van vergoedingen in het kader van de hulpmiddelen).

Een ander deel van de raad, vormende de minderheid, is voorstander
van invoering van een verplicht algemeen eigen risico aan de voet in de
ZFW en de AWBZ. Daarnaast vinden deze leden dat de reeds in de AWBZ
gegeven mogelijkheid tot het aanbieden van een vrijwillig eigen risico
moet worden gehandhaafd en tevens in de ZFW zou moeten worden
opgenomen. Deze leden zijn van mening dat met een verplicht eigen
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risico het beste wordt voldaan aan de doelstelling van het kabinet om de
eigen verantwoordelijkheid van verzekerden te vergroten en te komen tot
kostenbeheersing, en tevens te bewerkstelligen dat verzekerden een
grotere reële bijdrage in de kosten van de zorg leveren. Eigen risico's
moeten worden vastgesteld op een nominaal bedrag dat niet wordt
gerelateerd aan het inkomen van de verzekerde. Deze leden zijn tevens
van mening dat de positie van chronisch zorgbehoevenden bij de
invoering van eigen risico's speciale aandacht verdient. Gegeven het
karakter van de wettelijke ziektekostenverzekering dient het totaal van de
verplichte eigen betalingen te worden gemaximeerd op een vast bedrag.

In het advies wordt door de leden, afkomstig uit de kring van de
verzekeringsinstellingen, erop gewezen dat in het ten tijde van de
advisering gehanteerde systeem van budgettering in het kader van de
ZFW en AWBZ operationele belemmeringen voor het invoeren van eigen
risico's aanwezig zijn. In dit verband wordt onder meer genoemd de
systematiek waarlangs de nacalculatie was vormgegeven. Door de
nacalculatie werd een deel van het verschil tussen de feitelijk gemaakte
kosten en het vooraf toegekende budget ten laste van de Algemene Kas,
bedoeld in de ZFW, dan wel het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
gebracht. Indien de verzekeringsinstelling eigen risico's aanbood, zou -
indien daadwerkelijk van het aanbod van de verzekeringsinstelling gebruik
werd gemaakt - de bij de verzekeringsinstelling gedeclareerde schade
geringer zijn, waardoor het budget voor de verzekeringsinstelling zou
worden verlaagd. Tevens zou de verzekeringsinstelling lagere inkomsten
hebben uit nominale premies, omdat de keuze van de verzekerde voor een
eigen risico leidttot een lagere nominale premie. Deze effecten, voort–
vloeiend uit die budgetteringssystematiek, maakten het aanbieden van
eigen risico's niet verantwoord. Daarnaast speelde een niet onbelangrijke
rol dat een aantal verzekeringsinstellingen (m.n. de ziekenfondsen) nog
niet in staat was informatie over de gegenereerde kosten op verzekerden–
niveau te vergaren. Dat gaf die verzekeringsinstellingen nog onvoldoende
zicht op de verhouding tussen de hoogte van eigen risico's en de te
verwachten daling van de schadelast ten behoeve van de vaststelling van
de (verlaging van de) nominale premie.

Boven de door het kabinet aanvankelijk beoogde vorm van het verplicht
aanbieden van een eigen risico spreekt de raad in dit verband zijn
voorkeur uit voor verplichte eigen betalingen door de verzekerden.

Met betrekking tot de beantwoording van de vraag waaruit eigen
betalingen in het kader van de vergroting van de eigen verantwoorde–
lijkheid van de verzekerde moeten bestaan, stelt de raad zich genuanceerd
op.

Ten slotte wijst de raad erop dat vormen van eigen risico in beginsel
ook toepasbaar zijn in een natura-systeem. De raad stelt in zijn advies dat
in het verleden op theoretische gronden is aangenomen dat een natura–
systeem zich tegen het hanteren van een eigen risico verzet (advies van 24
augustus 1989, advies inzake Verdere stappen voor uitvoering van
«Verandering Verzekerd», uitgave Ziekenfondsraad 1989, nr. 449). De
reden hiervan was de opvatting dat in een naturasysteem een verzekerde
recht heeft op de zorg als ongedeelde prestatie, zodat een bijdrage van de
zijde van de verzekerde als een tegenprestatie moest worden geformu–
leerd. De opvatting van de Ziekenfondsraad hieromtrent is in de loop der
tijd geëvolueerd (Advies van 22 augustus 1991, inzake invoering specifiek
eigen risico, uitgave Ziekenfondsraad 1991, nr. 528). Met de voorwaarde
die een verzekerde verplicht tot een bijdrage in de kosten van de hem
verleende verstrekking, wordt in de visie van de raad het naturasysteem
geen geweld aangedaan. Voor de verstrekking in natura betaalt de
verzekerde deels via zijn premie en deels direct uit eigen beurs. In deze
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benadering moet bij een eigen risico in een naturasysteem de verzekerde
in ruil voor premiekorting eerst de naturaprestaties op kostprijsbasis
betalen tot ten hoogste het bedrag van dat eigen risico. Daarna kan hij op
die naturaprestaties aanspraak kan maken als tegenprestatie voor de
betaalde premies.

3. Internationale aspecten

Met betrekking tot dit voorstel van wet zijn een aantal internationale
aspecten van belang, te weten: de eventuele belemmeringen voort–
vloeiend uit internationale verdragen met betrekking tot arbeidsonge
vallen en beroepsziekten en met betrekking tot ziekte en moederschap, de
vergelijking met andere Europese landen en inpassing van een maatregel
met betrekking tot eigen betalingen binnen het Europese communautaire
recht.

In de brief van 17 november 1993 ter beantwoording van vragen gesteld
in het debat in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de nota
«Weloverwogen verder» (kamerstukken II, 1992-1993, 22 393, nr. 44, p. 2)
is de eerste ondergetekende reeds eerder ten algemene ingegaan op de
internationale belemmeringen tot invoering van een verplicht algemeen
eigen risico. Daar is aangegeven dat het voor het huidige kabinet op
grond van die internationale belemmeringen tot nu toe niet mogelijk is
geweest een verplicht algemeen eigen risico in de sociale ziektekostenver–
zekeringen in te voeren. Eerst als aan een essentiële voorwaarde is
voldaan, te weten de ratificatie door Nederland van de Herziene Europese
Code inzake sociale zekerheid, zal dat naar verwachting voor een volgend
kabinet mogelijk kunnen zijn. Die ratificatie is voorzien in de loop van het
jaar 1994.

Internationale normverdragen

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid en de Ziekenfondsraad
hebben in hun voornoemde adviezen hun voorkeur geuit voor een
systeem van verplichte eigen betalingen door verzekerden boven een
systeem van verplichte aanbieding van eigen risico door verzekeringsin–
stellingen. Het kabinet is in beginsel bereid die voorkeur te volgen.

Nederland is thans echter gebonden aan een aantal internationale
verdragen die het opleggen van eigen betalingen verbieden in geval van
medische zorg bij arbeidsongevallen en beroepsziekten respectievelijk in
geval van medische zorg bij moederschap (dat wil zeggen zorg in verband
met de gevolgen van zwangerschap en bevalling). Het betreft hier de
Europese Code inzake sociale zekerheid (Europese Code) (Trb. 1965, 47)
respectievelijk het Verdrag betreffende minimumnormen van sociale
zekerheid (ILO-verdrag nr. 102) (Trb. 1953, 69).

Voor de toepassing van die verdragen is het voor ons land een
complicerende factor dat de Nederlandse sociale ziektekostenverzeke–
ringen geen onderscheid maken naar oorzaken van de behoefte aan zorg.
Zowel de AWBZ als de ZFW zijn verzekeringen waarbij het er voor het
geldend maken van aanspraken door een verzekerde niet toe doet of de
behoefte aan die zorg haar oorzaak vindt in ziekte, moederschap dan wel
arbeidsongevallen of beroepsziekte. Om te kunnen voldoen aan de
normen die in de genoemde verdragen zijn gesteld, zou in de wetgeving
een uitzonderingsbepaling moeten worden opgenomen, ertoe strekkende
dat een stelsel van eigen betalingen door verzekerden niet van toepassing
is in geval van medische zorg bij moederschap dan wel in geval van
medische zorg bij arbeidsongevallen en beroepsziekte. Het kabinet acht
het opnemen van een zodanige uitzonderingsbepaling in geval van
medische zorg bij moederschap realiseerbaar, omdat het in medisch–
technische zin mogelijk wordt geacht zorgverlening die verband houdt
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met de gevolgen van zwangerschap en bevalling als zodanig te onder–
scheiden.

Het opnemen van een vergelijkbare uitzonderingsbepaling met
betrekking tot het verlenen van medische zorg bij arbeidsongevallen en
beroepsziekten is echter aanzienlijk gecompliceerder.

In dit verband wordt de situatie in de sociale zekerheidswetgeving van
voor 1967 in herinnering geroepen, waarbij hetzij op grond van de
Ongevallenwet, hetzij op grond van het Ziekenfondsenbesluit en later de
ZFW, aanspraak op zorg bestond. Daarbij kon het antwoord op de vraag of
de oorzaak van de te verlenen medische zorg al dan niet gelegen was in
arbeidsongevallen of beroepsziekte, aanzienlijke financiële consequenties
hebben voor de verzekerden. Een en ander heeft geleid tot een omvang–
rijke jurisprudentie, die in 1967 mede aanleiding heeft gevormd om de
verzekeringswetgeving gebaseerd op het zogenaamde «risque profes–
sionel», die onderscheid maakte naar de oorzaak van de behoefte aan
medische zorg, te wijzigen in wetgeving gebaseerd op het zogenoemde
beginsel van «risque social», die aan daartoe naar het oordeel van
wetgever in aanmerking komende categorieën van de bevolking
bescherming biedt tegen de kosten van noodzakelijke medische zorg
ongeacht de aanleiding tot die zorg.

In de Nota naar aanleiding van het eindverslag bij de Wet stelsel–
wijziging ziektekostenverzekering tweede fase (kamerstukken II,
1990-1991, 21 592, nr. 12, blz. 21) werd reeds op deze technische
complicatie gewezen. Daarenboven merkte het kabinet op dat een
zodanige maatregel niet geïsoleerd voor de sociale ziektekostenverze–
kering zou moeten worden getroffen, maar dient te worden bezien in
samenhang met eventuele ontwikkelingen op het vlak van de sociale
aitkeringswetten ter zake van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

Inmiddels heeft zich op het terrein van de internationale verdragen, die
normen stellen aan het niveau waaraan onder meer de Nederlandse
sociale ziektekostenverzekering moet voldoen, een in dit verband
relevante ontwikkeling voorgedaan. Naar verwachting zal in 1994 door de
Minister van Buitenlandse Zaken de ratificatieprocedure worden gestart
om de Herziene Europese Code inzake sociale zekerheid ter goedkeuring
aan het parlement worden aangeboden.

Door ratificatie van de Herziene Europese Code zullen de verplichtingen
van de «oude» Europese Code niet langer op Nederland van toepassing
zijn. Van belang in dit verband is dat het ingevolge de Herziene Europese
Code zal zijn toegestaan om in een sociale verzekeringswetgeving als de
Nederlandse, waarbij voor het geldend maken van verzekerings–
aanspraken niet wordt onderscheiden naar de oorzaak van de te verlenen
medische zorg, ook in die gevallen waarbij de medische zorg wordt
verleend als gevolg van arbeidsongevallen of beroepsziekten, de
betrokken verzekerden te verplichten tot het betalen van een deel van de
kosten van die medische zorg.

Daarbij geldt overigens wel de algemene voorwaarde dat zodanige
eigen bijdragen nooit een te zware last voor de betrokken verzekerden
metzich mogen brengen.

Zodra de Herziene Europese Code inzake sociale zekerheid door
Nederland zal zijn geratificeerd, zullen, zo veronderstelt het kabinet, gelet
op het voorgaande, de voor ons land geldende internationale
normverdragen niet langereen belemmering vormen voorde invoering
van een systeem van verplichte eigen betalingen, waaronder een verplicht
eigen risico, door de verzekerden in het Nederlandse stelsel van sociale
ziektekostenverzekeringen. Dat zou de mogelijkheid bieden in de Wet op
de zorgverzekering een dergelijk systeem te introduceren.
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Vergelijking met andere Europese landen

Met het oog op de gewenste internationale coördinatie en de door de
EEG nagestreefde convergentie in de ontwikkeling van onder meer de
stelsels van sociale verzekering, is door het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur bij alle lidstaten van de Raad van Europa een
enquête gehouden. Daaruit bleek dat een systeem van eigen betalingen
per zorgvorm in allerlei vormen een algemeen verschijnsel is, maar dat
daarentegen een (verplicht) eigen risico aan de voet in geen enkele andere
lidstaat van de Raad van Europa in het stelsel van sociale ziektekostenver–
zekeringen is opgenomen.

Een zelfde beeld geeft een onderzoek te zien van de Universiteit van
Leuven onder leiding van professor dr. D. Pieters. Dat onderzoek is in
december 1991 gepubliceerd in de reeks Gezondheidszorgverzekering in
Europa onder de naam «De eigen bijdrage in de gezondheidszorg in de
Europese Gemeenschap».

Ook een rapport van de Europese Gemeenschap, «Social protection in
the member states of the Community - Situation on july 1st 1992 and
evolution» uitgebracht door het MISSOC (Mutual Information System on
Social Protection in the Community), bevestigt dat nog eens.

De inpassing binnen het Europese communautaire recht

In de eerder genoemde brief van 8 juni 1993 aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerstukken II, 1992-1993, 22 393,
nr. 54) heeft het kabinet aangegeven dat modernisering in de zorgsector
onontkoombaar is en dat in de daaropvolgende maanden een serieuze
verkenning plaats zal vinden van de elementen van de invoerings–
strategie, waarbij die verkenning zich met name toespitst op de discussie
over de zogenaamde «drager» voor een basisverzekering.

Onderdeel van die verkenning is ook de aftasting door het kabinet bij de
Europese Commissie van de mogelijkheden tot verwezenlijking van het
einddoel door middel van het op elkaar afstemmen van de ziekenfonds–
verzekering en de particuliere ziektekostenverzekeringen. Op verzoek van
de zijde van de Europese Commissie heeft het kabinet, alvorens te komen
tot een verdere voortzetting van de uitdieping van mogelijkheden om
wettelijke verplichtingen op te leggen aan de markt van particuliere
verzekeringen in het kader van de geleidelijke invoering van een funda–
mentele wijziging van het Nederlandse stelsel van ziektekostenverzeke–
ringen, de vragen die er bij het kabinet leven ten aanzien van een
convergentiemodel en de verhouding met het communautaire recht op
schrift gezet en aan de Commissie voorgelegd. Deze voorlegging is
geschied bij brief van 6 juli 1993.

In die brief van 6 juli 1993 wordt aangegeven dat binnen het kabinet de
vraag is ontstaan of met handhaving van de bestaande doelstellingen en
het beoogde einddoel van de stelselwijziging, voor een ander invoerings–
traject kan worden gekozen. Een mogelijkheid daarbij is het op elkaar
afstemmen van de ziekenfondsverzekering en de particuliere ziektekosten–
verzekeringen door het parallel aanpassen van de ziekenfondswet en het
stellen van wettelijke regels aan de particuliere ziektekostenverzekeringen.

Via dit model zou uiteindelijk een voor alle Nederlanders gelijk
verzekerd pakket ontstaan tegen dezelfde condities, vooralsnog vorm
gegeven binnen verschillende verzekeringssystemen.

Zo'n convergentiemodel moet leiden tot één voor alle Nederlandse
burgers geldende Wet op de zorgverzekering waarbij het onderscheid
tussen ziekenfondsverzekering en particuliere verzekering verdwijnt.
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De generale vraag bij de convergentiemodel-benadering is hoe het voor
een overgangsperiode eventueel bij wet stellen van regels met betrekking
tot de particuliere ziektekostenverzekeringen zich verhoudt tot het
EEG-Verdrag en de EEG-verzekeringsrichtlijnen. In voornoemde brief is
aangegeven dat het bij een convergentiemodel meer specifiek gaat om de
vraag of Nederland op weg naar een nieuw stelsel van ziektekostenverze–
keringen tijdens het invoeringstraject in samenhang een aantal regelingen
kan treffen met betrekking tot de particuliere markt. Voor wat betreft een
mogelijke fasering van maatregelen tijdens het invoerïngs-traject is het
volgens het kabinet denkbaar dat niet alle bij die concrete vragen
vermelde regelingen gelijktijdig worden ingevoerd. Daarom is het oordeel
van de Europese Commissie gevraagd over de toelaatbaarheid van het op
onderdelen invoeren van regelgeving. Daarbij gaat het allereerst om de
mogelijkheid om een verplicht minimumpakket, gekoppeld aan een
verplicht systeem van eigen bijdragen, te kunnen invoeren. Voorgestaan
wordt een systeem van eigen bijdragen waarbij de verzekerde een vast
gedeelte (percentage) van de kosten van het gebruik van een aantal
expliciet vastgestelde gezondheidszorgvoorzieningen voor zijn rekening
neemt, begrensd door een (inkomensafhankelijk) maximum.

Een verplicht eigen bijdrage systeem in de particuliere markt zou binnen
de convergentiemodel-benadering het complement zijn van een dergelijk
systeem in de ziekenfondsverzekering.

De Europese Commissie heeft ten algemene gesteld dat het voor haar
niet mogelijk is een afgerond oordeel over de verhouding van de
(beoogde) Nederlandse ziektekostenregelgeving tot het communautaire
rechtte vormen, zolang het kabinet niet een concrete beschrijving kan
geven van het stelsel van ziektekostenverzekeringen zoals dat er naar het
oordeel van het kabinet na voltooiing van de stelselwijziging ziektekosten–
verzekering uit zou moeten gaan zien. Daarenboven –zo werd van die
zijde meegedeeld - ligt het definitieve oordeel niet bij de Europese
Commissie maar bij het Europese (EG) Hof van Justitie.

De Europese Commissie geeft voorts aan dat met name de Derde
Schaderichtlijn (Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van Ministers van 18 juni
1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen
73/239/EEG en 88/357/EEG (Publikatieblad van de Europese Gemeen–
schappen Nr. L 228/1), nauwelijks ruimte geeft om in algemene zin
regelgeving aan de particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt op te
leggen. Ingevolge die richtlijn mogen lid-staten geen bepalingen
vaststellen waarin de voorafgaande goedkeuring of de systematische
mededeling wordt geëist van de algemene en bijzondere voorwaarden
van de verzekeringspolissen, de tarieven, en de formulieren of andere
documenten waarvan een verzekeringsonderneming gebruik wil maken in
haar betrekkingen met de verzekeringsnemers. Voor het toezicht op de
naleving van de nationale bepalingen betreffende de verzekerings–
overeenkomsten kunnen zij alleen een niet-systematische mededeling van
deze voorwaarden en andere documenten eisen zonder dat dit vereiste
voor de verzekeringsonderneming een voorwaarde vooraf voor de
uitoefening van haar werkzaamheden mag vormen. De lid-staten kunnen
de voorafgaande kennisgeving of de goedkeuring van voorgestelde
tariefverhogingen alleen als onderdeel van een algemeen prijscontrole–
systeem handhaven of invoeren.

Een uitzondering op dit verbod geldt wanneer de desbetreffende
particuliere ziektekostenverzekering de door het stelsel van sociale
zekerheid verleende dekking materieel geheel of gedeeltelijk vervangt. Dat
is bijvoorbeeld het geval bij de zogeheten standaardverzekering op basis
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van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen. Deze is voor een
aanzienlijk deel in de plaats gekomen van de voormalige bejaarden– en
vrijwillige ziekenfondsverzekering. Daarom ook mogen ter zake van deze
verzekering wel overheidsvoorschriften worden gesteld met betrekking tot
acceptatie, omvang van de verzekeringsaanspraken en de maximum–
hoogte van de premie.

Eventueel door de lid-staat te nemen maatregelen zullen moeten
worden getoetst aan het communautaire recht. De toetsing aan het
communautaire recht geschiedt aan de hand van strikte randvoor–
waarden. Zo dient aan een maatregel een goede motivering ten grondslag
te liggen, waarbij voldoende aandacht wordt geschonken aan de
noodzaak van de maatregel (dwingende redenen van algemeen belang),
de proportionaliteit (zijn de effecten van de maatregel evenredig aan de
met de maatregel te bereiken doelen, zijn er lichtere alternatieven om het
beoogde doel te bereiken?; is de werking van het middel voldoende direct
en effectief?) en het non-discriminatie beginsel (is de maatregel van
toepassing op alle verzekerden en verzekeringsinstellingen?).

Desgevraagd is van de zijde van de Europese Commissie te kennen
gegeven dat niet op voorhand aan kan worden gegeven hoeveel sociale
elementen aan een particuliere verzekeringsmarkt kunnen worden
opgelegd, voordat er naar communautair recht sprake is van een sociale
verzekering. Andersom is het niet mogelijk aan te geven hoeveel
privaatrechtelijke elementen in een sociale verzekering kunnen worden
gebracht, voordat er sprake is van een particuliere verzekering. De
Europese Commissie geeft aan dat het daarbij niet uitmaakt onder welke
vlag (sociaal/particulier) de regeling binnen de lid-staat vaart, maar dat het
gaat om het oordeel dat de Europese Commissie (en uiteindelijk het
Europese Hof van Justitie) zich in het licht van de communautaire
bepalingen daarover vormt.

Zo verwacht de Europese Commissie bijvoorbeeld dat het oordeel over
een regeling waarbij een verzekeringsplicht voor de verzekerde, een
acceptatieplicht voor de verzekeringsinstelling, het waarborgen van een
niette hoge premie en het vastleggen van een bepaalde pakketomvang is
geregeld, al snel in de richting van een sociale verzekering zal gaan.

De Nederlandse vraag of een convergentiemodel kan worden gehan–
teerd als weg naar het einddoel van de stelselherziening ziektekostenver–
zekering kan, zo geeft de Europese Commissie te kennen, eerst in volle
omvang worden beantwoord als het systeem en de werking van het
stelsel van ziektekostenverzekeringen na het voltooien van de stelsel–
wijziging ziektekostenverzekering helder kan worden beschreven. Als dat
systeem en de werking daarvan helder staat beschreven, zal de lid-staat
meer vrijheid kunnen worden gegund bij de weg die tot dat stelsel moet
leiden. Staat het beoogde stelsel niet helder beschreven dan moet een
restrictieve toetsing van de tussenstappen worden verwacht.

4. Standpunt kabinet

In de nota «Weloverwogen verder» heeft het kabinet aangegeven dat
het motto «gelijke monniken gelijke kappen» richtsnoer is voor de
uitwerking van zijn beleid ter zake van de verdere voortgang van de
herziening van het stelsel van ziektekostenverzekeringen. Bij de keuze van
de concrete maatregelen is het kabinet dan ook van het standpunt
uitgegaan dat alle verzekerden, particulier– en ziekenfondsverzekerd, ook
vooruitlopend op de invoering van de Wet op de zorgverzekering, in een
zelfde positie moeten worden geplaatst.

Het kabinet heeft zich bij het formuleren van een standpunt laten leiden
door een viertal punten, te weten het door het kabinet, de VNZ en KLOZ

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 567, nr. 3 13



ondertekende «Memorandum inzake uitkomsten van overleg kabinets–
delegatie - verzekeraars», de door de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aanvaarde motie van de leden Kamp en Dees terzake, de adviezen die
door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid en de Ziekenfondsraad
in het kader van de kostenbeheersende maatregelen zijn uitgebracht en de
internationale aspecten.

In het op 17 november 1992 door het kabinet, de VNZ en KLOZ
ondertekende «Memorandum inzake uitkomsten van overleg kabinets–
delegatie - verzekeraars» zijn kabinet, VNZ en KLOZ met betrekking tot
eigen risico's overeengekomen dat zij er naar zullen streven dat per
1-1-1994 voor alle verzekerden een keuzevrijheid zal ontstaan ten aanzien
van het nemen van een eigen risico in de verzekeringen

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft zich bij dat streven
aangesloten en, gelet op hetgeen in het voormelde memorandum met
betrekking tot eigen risico's is gesteld, in de motie van de leden Kamp en
Dees (kamerstukken II, 1992-1993, 22 808, nr. 8) de regering uitgenodigd
een voorstel van wet voor te bereiden dat ook de invoering van een eigen
risico in de Ziekenfondswet mogelijk maakt.

Aan zowel de Nationale Raad voor de Volksgezondheid als aan de
Ziekenfondsraad heeft het kabinet bij brief van 3 september 1992
gevraagd of het uit oogpunt van versterking van de eigen verantwoorde–
lijkheid van de verzekerden gewenst zou zijn om de verzekerïngsin–
stellingen tot het aanbieden van een eigen risico te verplichten.

Zowel de Nationale Raad als de Ziekenfondsraad geven elk om hen
moverende redenen en gelet op de doelstellingen die het kabinet met
eigen betalingen wil bereiken aan aan die modaliteit van eigen betalingen
niet de voorkeur te geven.

Het kabinet erkent de aangevoerde bezwaren met betrekking tot het
aanvankelijke voornemen de verzekeringsinstellingen te verplichten over
te gaan tot het aanbieden van een eigen risico aan de bij hen
ingeschreven verzekerden.

Eerst nadat de Herziene Europese Code inzake sociale zekerheid - naar
verwachting in 1994 - door Nederland zal zijn geratificeerd zal er voor een
kabinet ruimte ontstaan om de mogelijkheid te overwegen in de sociale
ziektekostenverzekeringen een systeem van verplicht eigen risico in te
voeren.

De striktheid van de randvoorwaarden waaronder, volgens het
voorlopige standpunt van de Europese Commissie, mogelijkheden zouden
kunnen bestaan om tot de invoering van een verplicht eigen risico in de
particuliere verzekeringsmarkt over te gaan, heeft er bij het kabinet toe
geleid voorshands van een dergelijke maatregel af te zien.

Het kabinet kiest er in dat licht voor gebruik te maken van de omstan–
digheid dat binnen het communautaire rechtsstelsel een sociale verze–
kering geheel tot de competentie van de lid-staat behoort en derhalve
meer vrijheden voor de inrichting daarvan biedt. Op die gronden kan een
aanzet tot invulling van een convergentiemodel zodanig vorm worden
gegeven dat, binnen het kader van de herstructurering van het stelsel van
ziektekostenverzekeringen, in de sociale ziektekostenverzekering meer
elementen van particuliere schadeverzekering worden gebracht.

De keuze van het kabinet voor het motto «Gelijke monniken gelijke
kappen» geeft aan dat, mede gelet op de mogelijkheden die het
communautaire recht biedt, bij hettreffen van maatregelen in de sociale
ziektekostenverzekeringen op het terrein van eigen betalingen aansluiting
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moet worden gezocht bij hetgeen op dat terrein in de particuliere
verzekeringsmarkt gebruikelijk is.

Met andere woorden de ruimte die de particuliere verzekeringsmarkt
aan verzekerde en verzekeraar geeft, is bepalend voor de mate waarin
binnen de sociale ziektekostenverzekeringen aan verzekerde en
verzekeringsinstelling bevoegdheden en vrijheden kunnen worden
verleend.

De keuze voor het motto «Gelijke monniken gelijke kappen» verklaart
ook waarom het kabinet, afgezien van internationaalrechtelijke belemme–
ringen, niet voor het invoeren in de Ziekenfondswet van een verplicht
eigen risico, zoals de Ziekenfondsraad en de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid beide hebben bepleit, is gekozen. Uitsluitend invoeren
van een verplicht eigen risico in de Ziekenfondswet zou ziekenfonds–
verzekerden in een slechtere positie hebben geplaatst dan particulier
verzekerden en ziekenfondsen in een slechtere positie dan particuliere
verzekeraars en derhalve in strijd met het uitgangspunt zijn geweest.

Resumerend stelt het kabinet voor in de ZFW de thans nog bestaande
belemmeringen voor ziekenfondsen om aan hun verzekerden een
vrijwillig eigen risico te kunnen aanbieden weg te nemen.

Hiermee worden de ziekenfondsen in een zoveel mogelijk gelijke positie
gebracht als de particuliere ziektekostenverzekeraars, die eveneens de
mogelijkheid hebben om een eigen risico aan te bieden en worden de
ziekenfondsverzekerden in een zoveel mogelijk gelijke positie gebracht als
de particuliere ziektekostenverzekerden, die eveneens de mogelijkheid
hebben om op vrijwillige basis dat aanbod te accepteren.

Daarbij schept het kabinet ook binnen de sociale ziektekostenverzeke–
ringen de mogelijkheid voor verzekeringsinstellingen om een zogenoemd
no-claim systeem te gaan hanteren. Dat stelt die verzekeringsinstellingen
in de gelegenheid om op een flexibele manier invulling te geven aan een
gekozen eigen risico.

Bij het no-claim systeem kan door de verzekeringsinstelling met de
verzekerde worden overeengekomen dat tegenover geen of een beperkte
consumptie van zorg ten laste van de sociale ziektekostenverzekering
(doordat de kosten tot een overeengekomen bedrag door de verzekerde
voor eigen rekening zijn genomen) in het ene jaar, een korting op de door
de verzekerde in het volgende jaar verschuldigde nominale premie staat.

Dit no-claim systeem is met name van belang voor die verzekeringsin–
stellingen die een naturasysteem voeren.

Het kabinet wenst, mede gelet op het gekozen motto en de uit die keuze
voortvloeiende bovenaangegeven gevolgen, uitdrukkelijkaan de
verzekeringsinstellingen en de verzekerden over te laten aan welke variant
van eigen betalingen zij de voorkeur geven.

Immers, van geval tot geval kan verschillen welke variant van eigen
betalingen alles bijeengenomen de verzekerde de beste bescherming
biedt tegen een onvoldoende doordacht aanvaarden van een eigen risico
en daarbij het beste een evenwichtige balans aanbrengt tussen alle
belangen en voorwaarden, zoals het scheppen van een financiële prikkel
voor de verzekerde, de mogelijkheid tot administratieve verwerking door
de verzekeraar, de werkbelasting van de zorgaanbieder en het vermijden
van wanbetaling.

De door de verzekeringsinstelling aan te bieden varianten dienen te zijn
opgenomen in het desbetreffende verzekeringsreglement. De tussen de
verzekerde en de verzekeringsinstelling overeengekomen variant dient in
een schriftelijke overeenkomst te zijn vastgelegd.
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Met betrekking tot de positie van zorgaanbieders merkt het kabinet op
dat het kabinet zich realiseert dat de keuzen die verzekeringsinstellingen
bij het aanbieden van varianten van eigen betalingen maken, bepalend
kunnen zijn voor de hoeveelheid werk die daarmee op de schouders van
zorgaanbieders wordt geladen. Het kabinet meent evenwel dat deze
zorgaanbieders in de met de verzekeringsinstelling te sluiten overeen–
komst voldoende ruimte hebben om afspraken te maken met die
verzekeringsinstelling met betrekking tot de gevolgen voor die
zorgaanbieder van tussen verzekeringsinstelling en de door de
zorgaanbieder te behandelen c.q. behandelde verzekerde overeenge–
komen varianten van eigen betaling.

5. Maatregelen in Ziekenfondswet en AWBZ

Voorgesteld wordt in de ZFW de huidige formele belemmeringen weg
te nemen die aan ziekenfondsen in de weg staan om eigen risico's aan te
bieden aan de bij hen ingeschreven verzekerden in ruil voor een overeen–
komstige verlaging van de nominale premie. Hiertoe wordt, overeen–
komstig de maatregelen die in het kader van de Wet stelselwijziging
ziektekostenverzekering tweede fase zijn ingevoerd in de AWBZ, ook in de
ZFW de mogelijkheid ingevoerd van een algemeen risico voor alle vormen
van zorg en een specifiek eigen risico voor bepaalde vormen van zorg.

Evenals dat het geval is bij de AWBZ geldt dat het specifiek eigen risico
slechts kan worden aangeboden in die gevallen waarbij de verzekerde
reeds heeft geopteerd voor een algemeen risico. Aldus wordt voorkomen
dat door de verzekerden ongewenste risicoselectie zal plaatsvinden.
Bijvoorbeeld doordat mannelijke verzekerden in ruil voor een navenante
korting op de nominale premie voor een hoog eigen risico opteren met
betrekking tot zorgvormen die samenhangen met zwangerschap en
bevalling.

Terfacilitering van vorenbedoeld eigen betalingensysteem wordt
evenals dat indertijd het geval was in de AWBZthans ook in de
ziekenfondsverzekering de mogelijkheid voor ziekenfondsen en verze–
kerden geopend te kiezen voor een restitutiesysteem.

De formulering van de aanspraken in de ZFW is in overeenstemming
gebracht met de in de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede
fase gekozen formulering van de aanspraken in de AWBZ. De huidige
aanspraak van de verzekerden op verstrekkingen in de ZFW is gewijzigd in
een aanspraak op zorg, die aan de verzekerden in de vorm van verstrek–
kingen kan worden geleverd. Overeenkomstig gevestigd internationaal
spraakgebruik dient onder verstrekking een prestatie in natura te worden
verstaan. Daarenboven wordt thans mogelijk gemaakt dat een zieken–
fonds er voor kiest in bepaalde gevallen de zorg niet in de vorm van een
verstrekking te leveren, maar de bij hem ingeschreven verzekerden een
uitkering in geld te doen, wegens voor de bedoelde zorg door hen
gemaakte kosten.

De voorgestelde introductie van een restitutiesysteem doet geen
afbreuk aan de thans in de ZFW opgenomen verplichting voor de
ziekenfondsen ervoor zorg te dragen dat de zorg waarop de verzekerden
aanspraak hebben, in voldoende mate beschikbaar is. Die thans reeds
bestaande zorgplicht voor ziekenfondsen blijft onverkort bestaan. Een
ziekenfonds kan zich er derhalve niet in alle omstandigheden op beroepen
dat geen verstrekking geleverd kan worden of geen met die verstrekking
corresponderende zorg vergoed kan worden als gevolg van het ontbreken
van de daartoe noodzakelijke zorginhoudelijke infrastructuur zolang niet
datgene is gedaan wat in redelijkheid van een ziekenfonds gevergd kan
worden om de aanwezigheid van bedoelde infrastructuur te waarborgen.

De rechten en plichten voor zowel de verzekerden als de ziekenfondsen
vloeien evenals voorheen voort uit de wet. Thans worden bepaalde
vrijheidsgraden en keuzemogelijkheden geboden, die het verzekerden en
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ziekenfondsen mogelijk maken inhoud te geven aan de op ieder rustende
eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg. De keuze–
mogelijkheden waar het hier om gaat, betreffen in het bijzonder het
gebruik maken van de restitutiemogelijkheid en de hoogte van de
nominale premie in relatie tot een eventueel te kiezen eigen risico.

Ter bevordering van de rechtszekerheid en ter onderstreping van het
gewicht dat, in navolging van de Ziekenfondsraad in voornoemd advies,
door het kabinet aan de invulling van verzekeringsaanspraken wordt
gehecht, is bepaald dat een ziekenfonds en een verzekerde schriftelijk
overeen komen of de verzekerde de zorg in natura dan wel een daarmee
overeenkomende uitkering in geld wordt verleend. Het reglement van het
ziekenfonds dient aan te geven wat geldt bij het ontbreken van zodanige
overeenstemming. Om te voorkomen dat een verzekerde herhaaldelijk na
een korte periode van keuze verandert, kunnen met betrekking tot de duur
van zodanige overeenkomst regels worden gesteld.

Evenals in de memorie van toelichting van de Wet stelselwijziging
ziektekostenverzekering tweede fase (kamerstukken II, 1989-1990, 21 592,
nr. 3, pagina 41) is gesteld, geldt ook hier dat de vorenbedoelde overeen–
komst niet een verzekeringovereenkomst is als bedoeld in het Wetboek
van Koophandel, maar een concretisering van uit de wet voortvloeiende
rechten en verplichtingen. Dit betekent dat zodra de door de wet mogelijk
gemaakte keuzes zijn bepaald, de uitkomst van die keuzes onderdeel
uitmaakt van de wettelijke rechten en verplichtingen.

Overeenkomstig de opvatting van de Ziekenfondsraad is in het verleden
op theoretische gronden aangenomen dat een naturasysteem zich tegen
het hanteren van een eigen risico verzet. De reden hiervan was de
opvatting dat in een naturasysteem een verzekerde recht heeft op de zorg
als ongedeelde prestatie, zodat een bijdrage van de zijde van de verze–
kerde als een tegenprestatie moest worden geformuleerd. De opvatting
van de Ziekenfondsraad is hieromtrent in de loop der tijd geëvolueerd.
Met de voorwaarde die een verzekerde verplicht tot een bijdrage in de
kosten van de hem verleende verstrekking, wordt in de visie van de raad
het naturasysteem geen geweld aangedaan. Voor de verstrekking in
natura betaalt de verzekerde deels via zijn premie en deels direct uit eigen
beurs. In deze benadering moet bij een eigen risico in een naturasysteem
de verzekerde in ruil voor premiekorting eerst de naturaprestaties op
kostprijsbasis betalen tot ten hoogste het bedrag van dat eigen risico.
Daarna kan hij op die naturaprestaties aanspraak maken als tegenprestatie
voor de betaalde premies.

Ook het kabinet acht de toepassing van een eigen risico in een
naturasysteem evenals de Ziekenfondsraad in zijn eerder genoemd advies
van 17 december 1992 mogelijk en treft daartoe de nodige maatregelen in
de ZFW en de AWBZ.

Daarbij geldt dat in een marktgericht systeem verzekeringsinstellingen
die een naturasysteem hanteren en verzekeringsinstellingen die een
restitutiesysteem toepassen, gelijke kansen dienen te krijgen. Hoewel de
toepassing van een eigen risico in een naturasysteem minder gemakkelijk
is uit te voeren dan in een restitutiesysteem, levert het geen onoverkome–
lijke bezwaren op. Het kabinet laat het aan de verzekeringsinstellingen
over om de voor hen meest geschikte methode te kiezen.

6. Financiële aspecten

Dit wetsvoorstel verruimt de mogelijkheden voor verzekeringsin–
stellingen en verzekerden overeenkomsten af te sluiten, waarbij wordt
overeengekomen dat een gedeelte van het financieel risico vrijwillig wordt
gedragen door de verzekerden. Dit vergroot de financiële verantwoorde–
lijkheid van verzekerden en is tevens een prikkel voor bewust gebruik van
de zorgvoorzieningen.
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Voor de beschrijving van de financiële aspecten kan een aantal
dimensies worden onderscheiden, zoals de verzekerden met of zonder
eigen risico op individueel– of groepsniveau en de verzekeringstellingen.
Per categorie treden verschillende effecten op. Bij de financiële effecten
kan tevens een onderscheid worden aangebracht in een herverdelings–
effect en een kostenbesparend effect. Het totale effect is ondermeer
afhankelijk van de geboden premiekorting, de administratieve bespa–
ringen, het keuzegedrag van verzekerden voor overeenkomsten met of
zonder eigen risico en de feitelijke kosten welke in een jaar optreden.

Voor een verzekerde met een eigen risico en zonder feitelijke kosten zal
een positief effect optreden. Indien door kosten (een deel van) het eigen
risico wordt geëffectueerd zal een negatief effect optreden. Voor verze–
kerden zonder eigen risico is het effect afhankelijk van het financieel
resultaat van de verzekeringstelling op overeenkomsten met eigen risico.
Naar mate de gemiddelde premiekorting aan verzekerden met een eigen
risico in evenwicht is met de bespaarde (zorg– en administratieve) kosten
treden er geen effecten op voor verzekerden zonder eigen risico.

Per saldo mag worden verwacht, dat er op zowel micro als op macro
niveau een kostenbeheersend effect zal optreden. In hoeverre dit ten
goede komt aan specifieke categorieën van verzekerden of verzekeringsin–
stellingen is niet aan te geven. Voor ziekenfondsverzekerden en zieken–
fondsen is eigen risico een nieuw fenomeen. Voor het AWBZ-pakket geldt
dit voor alle verzekerden en verzekeringsinstellingen om navolgende
reden eveneens.

In het voornoemd advies van de Ziekenfondsraad is door de leden,
afkomstig uit de kring van verzekeringsinstellingen, er op gewezen dat in
het thans bestaande systeem van budgettering in het kader van de ZFW
en AWBZ operationele belemmeringen voor het invoeren van eigen
risico's aanwezig zijn. In dit verband wordt onder meer genoemd de
systematiek waarlangs de nacalculatie thans is vormgegeven. Er is hier
sprake van een overgangsvraagstuk. Als er geen nacalculatie meer is
bestaat dit niet meer.

Voor zover dit betrekking heeft op de reeds bestaande mogelijkheid van
het aanbieden van eigen risico binnen de AWBZ is de belemmering in de
budgetsystematiek met ingang van 1 januari 1994 verwijderd. Vanwege de
daarmee samenhangende aanpassing in de budgetsystematiek kunnen
ook financiële effecten voor de overheid optreden.

In de AWBZ is het op dit moment mogelijk voor verzekeraars om
overeenkomsten aan te bieden met eigen risico voor voorzieningen
waarvoor het restitutiestelsel geldt. Tot 1994 is het aanbieden van eigen
risico door verzekeringsinstellingen financieel materieel onaantrekkelijk,
doordat de verzekeringsinstellingen zijn gebudgetteerd, waarbij nacalcu–
latie en verevening geldt. De feitelijke lasten van een verzekeringsin–
stelling die relevant zijn voor de verevening en nacalculatie, zijn lager
doordat de verzekerde een gedeelte van de lasten voor eigen rekening
neemt. In de nacalculatie en verevening van de budgetten wordt hier geen
rekening mee gehouden. Met ingang van 1994 is een voorziening
getroffen, bekend onder de naam «premiereductiemodel». Bij de
berekening van nacalculatie en verevening worden de feitelijke kosten
fictief opgehoogd met een bedrag van f 125 per verzekerde waarmee een
eigen risico is overeengekomen van tenminste f 200. De technische
barrière voor het aanbieden van overeenkomsten met een eigen risico is
daarmee verwijderd. Het parlement is hiervan op de hoogte gebracht door
middel van een brief van 2 november 1994. Het toepassen van het
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premiereductiemodel is in het licht van het bovengenoemde overgangs–
vraagstuk een tijdelijke maatregel.

Het financiële effect ten gevolge van de budgetsystematiek voor zowel
verzekerden, verzekeringsinstellingen en de overheid is afhankelijk van
een aantal factoren. Te noemen is de mate waarin verzekeringsin–
stellingen eigen risico zullen aanbieden, de hoogte van eigen risico en de
bijbehorende premiekorting, die zij zullen hanteren en de mate waarin
verzekerden van de mogelijkheden gebruik zullen maken. Eveneens is de
hoogte van het effectueerde eigen risico ten laste van verzekerden een
bepalende factor. De omvang van het financiële is onzeker, omdat
genoemde parameters niet bekend zijn.

Naarmate de fictieve optelling in de budgetsystematiek minder afwijkt
van de gemiddelde kosten die verzekerden voor eigen risico nemen, is het
risico voor de overheid meer beperkt. Zijn genoemde factoren aan elkaar
gelijk, dan is er geen risico voor de overheid. Naarmate er meer overeen–
komsten met eigen risico worden afgesloten en naar mate deze overeen–
komsten worden aangegaan door verzekerden met weinig kosten, neemt
het risico voor de overheid toe. De verwachting is, dat zowel verzekerings–
instellingen als verzekerden slechts geleidelijk in toenemende mate van
de geboden mogelijkheden gebruikzullen maken. Voor de overheid
bestaat dan de mogelijkheid om op basis van ervaring die dan wordt
opgedaan, het risico te beheersen door middel van aanpassing van het
bedrag van de fictieve bijtelling.

Ten behoeve van eigen risico in de ZFW zal ook een premiereductie–
model worden ontwikkeld. Afhankelijk van de mate waarin de hoogte van
nacalculatie en verevening in de budgetsystematiek een technische
belemmering zal vormen bij het aanbieden van eigen risico's in de ZFW
op het moment van inwerkingtreding van onderhavig wetsvoorstel, zal dit
premiereductiemodel worden toegepast. De hoogte van de fictieve
bijtelling en de minimum voorwaarde voor de hoogte van het eigen risico
zal afhankelijk zijn van het pakket waarop het risico betrekking zal hebben.

7. Inwerkingtreding

Het kabinet streefde ernaar gevolg te geven aan de wens die door de
Tweede Kamer der Staten-Generaal in de motie van de leden Kamp en
Dees (kamerstukken II, 1992-1993, 22 808, nr. 8) werd uitgesproken met
betrekking tot het tijdstip van invoering van een eigen risico in de ZFW, te
weten het voorstel van wet op een zodanig tijdstip tot wet te kunnen laten
verheffen dat dit uiterlijk 1 januari 1994 in werking zou hebben kunnen
treden. In het naar aanleiding van de brief van 8 juni 1993 (Kamerstukken
II, 1992-1993, 22 393, nr. 54) op 17 juni 1993 gevoerde overleg met de
Tweede Kamer (Handelingen II, 1992-1993, bladzijde 5835) inzake de
stelselwijziging ziektekostenverzekering is gebleken dat die datum niet
meer haalbaar is. Het streven is er thans op gericht het voorstel van wet
uiterlijk 1 januari 1995 in werking te laten treden.

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Invoering mogelijkheid van eigen risico in de Ziekenfondswet

Artikel I, onderdeel L

Zoals hiervoor in het Algemeen deel van deze memorie van toelichting
reeds is aangegeven, heeft het kabinet besloten de opneming in de ZFW
van de mogelijkheid tot het bieden van een eigen risico zoals die in de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 567, nr. 3 19



AWBZ is voorzien, te bevorderen. Met inachtneming van hetgeen daar is
vermeld over de toepassing van een eigen risico in een naturasysteem,
worden de bepalingen die omtrent het eigen risico in de AWBZ zijn
opgenomen, thans ook in de ZFW opgenomen. Overeenkomstig het
advies van de Ziekenfondsraad zijn vorenbedoelde bepalingen in een
afzonderlijk artikel, artikel 17a van de ZFW, opgenomen.

Artikel 17a, eerste lid, van de ZFW opent de mogelijkheid dat een
ziekenfonds bij reglement bepaalt dat de bij hem ingeschreven verze–
kerden, tegen een korting op de betaling van de door hen verschuldigde
nominale premie, kunnen kiezen voor een eigen risico voor zichzelf en
hun medeverzekerden met betrekking tot alle aanspraken ingevolge de
ZFW. Daarnaast kan een verzekerde met betrekking tot bepaalde bij
algemene maatregel van bestuur aan te geven zorgvormen vorenbedoeld
eigen risico vergroten. Ziekenfonds en verzekerde dienen vorenbedoelde
keuzen schriftelijk overeen te komen.

Ingevolge artikel 17a, tweede lid, van de ZFW dienen met betrekking tot
de in verband met het overeengekomen eigen risico door een ziekenfonds
te verlenen korting op de nominale premie, alle bij hetzelfde ziekenfonds
ingeschreven verzekerden op dezelfde manier te worden behandeld, dat
wil zeggen tegenover een bepaald eigen risico staat voor alle verzekerden
een gelijke korting op de door hen verschuldigde nominale premie.

Het derde lid van artikel 17a van de ZFW biedt een ziekenfonds de
mogelijkheid de voor hem meest geschikte methode te kiezen, wat betreft
de vvijze waarop hij aan het in artikel 17a, eerste lid, van de ZFW voorziene
eigen risico uitvoering wenst te geven. Door het ziekenfonds kan met de
verzekerde worden overeengekomen dat tegenover geen of een beperkte
consumptie van zorg ten laste van de sociale-ziektekostenverzekering
(doordat de kosten tot een overeengekomen bedrag door de verzekerde
voor eigen rekening zijn genomen) in het ene jaar, een korting op de door
de verzekerde in het volgende jaar verschuldigde nominale premie staat.
Dit zogenaamde no-claim-systeem is met name van belang voor die
ziekenfondsen die een naturasysteem voeren. De desbetreffende bepaling
biedt een zodanige verzekeringsinstelling de gelegenheid om op een
flexibele manier invulling te geven aan een gekozen eigen risico.

Evenals dat met betrekking tot de nominale premie is geschied, wordt in
het vierde lid van artikel 17a van de ZFW bepaald dat indien een verze–
kerde nalatig blijft het overeengekomen eigen risico voor zijn rekening te
nemen de verzekeringsinstelling het verschuldigde bedrag kan verhogen
met administratie– en invorderingskosten.

In het vijfde lid van artikel 17a van de ZFW is, overeenkomstig de
desbetreffende bepaling in artikel 17, elfde lid, van de AWBZ, de
zogenoemde voorhangprocedure met betrekking tot de in het eerste lid
van dat artikel bedoelde algemene maatregel van bestuur opgenomen
(Artikel I, onderdeel L).

Invoering restitutiesysteem in de Ziekenfondswet

Artikelen I, onderdelen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V en II, onderdeel A, punt 2

Ten einde de ziekenfondsen de vrijheid te bieden om op de voor hen
meest effectieve wijze de thans in de ZFW geïntroduceerde mogelijkheid
van eigen risico toe te passen, heeft het kabinet besloten om, evenals dat
het geval is in de AWBZ, ook in de ZFW de toepassing van een restitutie–
systeem mogelijkte maken. Bij de herformulering van de aanspraken in
artikel 8 van de ZFW is rekening gehouden met de in de Wet stelsel–
wijziging ziektekostenverzekering tweede fase gekozen formulering van de
aanspraken in artikel 6 van de AWBZ. In verband hiermee is in het eerste
lid van artikel 8 van de ZFW de huidige aanspraak van de verzekerden op
verstrekkingen gewijzigd in een aanspraak op zorg.
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In het tweede lid van artikel 8 van de ZFW wordt aangegeven dat
voormelde zorg aan de verzekerden in de vorm van verstrekkingen kan
worden geleverd. Overeenkomstig gevestigd internationaal spraakgebruik
dient onder verstrekking een prestatie in natura te worden verstaan.
Tevens wordt mogelijk gemaakt dat een ziekenfonds er voor kiest in
bepaalde gevallen de zorg niet in de vorm van een verstrekking te leveren,
maar de bij hem ingeschreven verzekerden een uitkering in geld te doen,
wegens voor de bedoelde zorg door hen gemaakte kosten. Er zij op
gewezen dat, evenals dat geldt voor de AWBZ, de voorgestelde intro–
ductie van een restitutiesysteem geen afbreuk doet aan de thans in de
ZFW opgenomen verplichting voor de ziekenfondsen ervoor zorg te
dragen dat de zorg waarop de verzekerden aanspraak hebben in
voldoende mate beschikbaar is. Die thans reeds bestaande zorgplicht voor
ziekenfondsen is, evenals thans het geval is, neergelegd in het nieuwe
eerste lid van artikel 8 van de ZFW.

In artikel 8, derde lid, van de ZFW wordt geregeld dat verzekerde voor
zorg een eigen bijdrage verschuldigd kan zijn, hetgeen ook in het huidige
tweede lid van artikel 8 van de ZFW is bepaald. Voor het geval voor een
restitutiesysteem is gekozen, wordt tevens overeenkomstig artikel 6,
zevende lid, van de AWBZ, bepaald dat een van toepassing zijnde eigen
bijdrage of een eventueel overeengekomen eigen risico op de uitkering in
mindering worden gebracht.

In het vierde lid van artikel 8 van de ZFW wordt overeenkomstig het
huidige derde lid van artikel 8 van de ZFW bepaald dat een verstrekking
na beëindiging van de verzekering in bepaalde gevallen kan worden
voortgezet. Ingeval van restitutie behoudt de verzekerde in voorkomend
geval zijn aanspraak op een uitkering voor zorg die na de beëindiging van
de verzekering wordt verleend.

In het vijfde lid van artikel 8 van de ZFW wordt bepaald dat het
ziekenfonds en de verzekerde schriftelijk overeenkomen of de verzekerde
de zorg in natura dan wel een daarmee overeenkomende uitkering in geld
wordt verleend. De vergelijkbare bepaling in de AWBZ heeft een bredere
strekking, want in de daarbedoelde overeenkomst tussen de verzekerings–
instelling en de verzekerde worden tevens nadere afspraken gemaakt
omtrent de invulling door de verzekeringsinstelling van de aanspraken
van de verzekerde op functioneel omschreven zorg. Bij gebreke van
zodanige overeenstemming dient het reglement van het ziekenfonds aan
te geven wat dan geldt. Om te voorkomen dat een verzekerde herhaal–
delijk na een korte periode van keuze verandert, kunnen met betrekking
tot de duur van zodanige overeenkomst regels worden gesteld (Artikel I,
onderdeel B).

Van de overeenkomstige bepaling in de AWBZ, artikel 6, zevende lid,
van de AWBZ, is de redactie zo veel mogelijk in overeenstemming
gebracht met de formulering van artikel 8, vijfde lid, van de ZFW (Artikel II,
onderdeel A, punt 2).

De invoering in de ZFW van een restitutiesysteem naast het systeem
waarbij de zorg in natura wordt verstrekt, noodzaakt in een groot aantal
andere bepalingen tot een wijziging van de terminologie, zoals het
vervangen van «verstrekking» door «aanspraken» of «zorg» dan wel de
toevoeging van «of uitkering» (Artikel I, onderdelen A, C, D, E, F, G, J, K,
N, O, P, R, S en V).

Een aantal bepalingen is, overeenkomstig hetgeen in de Wet stelsel–
wijziging ziektekostenverzekering tweede fase met betrekking tot de
overeenkomende bepalingen van de AWBZ is geschied, geheel of
gedeeltelijk geherformuleerd (Artikel I, onderdelen H, I, Q, T en U).
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Uitbreiding verhaalsrecht bij schuldige nalatigheid van betalingen
aan verzekeringsinstelling

Artikel I, onderdeel M, en Artikel II, onderdeel D

In verband met de verruiming van de mogelijkheid van rechtstreekse
betalingen van een verzekerde aan het ziekenfonds waarbij hij is
ingeschreven, wordt voorgesteld de in artikel 20 van de ZFW opgenomen
mogelijkheid van verhaal door een ziekenfonds voor het geval een
verzekerde schuldig nalatig blijft met de betaling van zijn nominale
premie, uit te breiden met die gevallen waarin een verzekerde nalatig blijft
met de betaling van door hem verschuldigde eigen bijdragen of eigen
risico (Artikel I, onderdeel M).

Mutatis mutandis geldt het voorgaande voor de uitbreiding van het in
artikel 18 van de AWBZ opgenomen verhaalsrecht met betrekking tot de
schuldige nalatigheid van rechtstreekse betalingen van een verzekerde
aan een verzekeringsinstelling in het kader van de AWBZ-verzekering
(Artikel II, onderdeel D).

Invoering van eigen risico in een naturasysteem in AWBZ

Artikel II, onderdelen A, punt 1, B en C

In de AWBZ wordt thans voorzien in de mogelijkheid van een eigen
risico in een naturasysteem. Hiertoe wordt de tot op heden bestaande
koppeling van het eigen risico aan een restitutiesysteem opgeheven.
Overeenkomstig het advies van de Ziekenfondsraad zijn de in artikel 17
van de AWBZ opgenomen bepalingen omtrent het eigen risico vervallen
en in een zelfstandig artikel, artikel 17a van de AWBZ, opgenomen. Tevens
wordt, evenals in de overeenkomende bepaling in de Ziekenfondswet, ook
in de AWBZ de mogelijkheid van het zogenaamde no-claim-systeem
geïntroduceerd.

Artikel 17a, eerste lid, van de AWBZ opent de mogelijkheid dat een
verzekeringsinstelling bij reglement bepaalt dat een bij hem ingeschreven
verzekerde tegen een korting op de betaling van de door hem verschul–
digde nominale premie kan kiezen voor een eigen risico met betrekking
tot alle aanspraken ingevolge de AWBZ. Daarnaast kan een verzekerde
met zijn verzekeringsinstelling overeenkomen met betrekking tot bij
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen zorgvormen vorenbedoeld
eigen risico te vergroten. Een verzekerde die van laatst bedoelde
mogelijkheid gebruik maakt, zal uiteraard eerst het gekozen eigen risico
met betrekking tot alle zorgaanspraken vol moeten maken, voordat hij toe
komt aan vol maken van het vergrote eigen risico met betrekking tot
bepaalde vormen van zorg. Een verzekeringsinstelling en een verzekerde
dienen vorenbedoelde keuzen schriftelijk overeen te komen.

Evenals dat geldt met betrekking tot het in rekening brengen van de
nominale premie, zou een uitvoeringsorgaan ter besparing van de
beheerskosten met een bij hem ingeschreven verzekerde, die tevens
ziekenfondsverzekerde, deelnemer aan een publiekrechtelijke
ziektekostenregeling voor ambtenaren dan wel particulier ziektekosten–
verzekerd is, een eigen risico voor alle bij hem, als meeverzekerde van die
ziekenfondsverzekerde, als gezinslid van die deelnemer dan wel als op de
polis bijgeschreven particuliere (mede)verzekerde, medeverzekerde
andere personen kunnen overeenkomen.

Artikel 17a, tweede, derde, vierde en vijfde lid, van de AWBZ komen
overeen met artikel 17a, tweede, derde, vierde en vijfde lid, van de ZFW.
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op Artikel I,
onderdeel L (Artikel II, onderdelen B en C).

In verband hiermee dient de verwijzing in artikel 6, derde lid, van de
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AWBZ naar artikel 17, achtste lid, van die wet te worden gewijzigd in
artikel 17a van de AWBZ (Artikel II, onderdeel A, punt 1).

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de in artikel 17, negende en
tiende lid, van de AWBZ opgenomen overgangsbepalingen, waaraan
inmiddels bij besluiten van 19 december 1991 (Stb. 730 en 731) invulling
is gegeven, te doen vervallen (Artikel II, onderdeel B).

Inwerkingtreding

Artikel IV

De voorziene wijziging van het op de beroepsprocedure betrekking
hebbende artikel 74 van de ZFW (Artikel I, onderdeel S) zal niet in werking
worden gesteld indien op het tijdstip van inwerkingtreding van dit
voorstel het bij koninklijke boodschap van 23 januari 1992 bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaa! ingediende voorstel van wet houdende
wijziging de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet
bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de
Ambtenarenwet 1929 en van andere wetten, alsmede intrekking van de
Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing
eerste fase herziening rechterlijke organisatie) (kamerstukken II,
1991-1992, 22 495) reeds tot wet is verheven en in werking is getreden. Bij
die wet wordt onder meer de bepaling inzake het beroepsrecht uit de ZFW
vervangen door een algemeen geregelde beroepsgang, zodat wijziging
van de desbetreffende bepaling in de ZFW in het onderhavige kader niet
meer opportuun zal zijn.

Daarom is er voor gekozen de verschillende artikelen of onderdelen
daarvan op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor die
artikelen of onderdelen verschillend kan zijn, in werking te kunnen laten
treden.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i.,
P. Bukman
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